
UCHWAŁA NR XXXVII/283/2022 
 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Stawiszyn, Gminą Mycielin 
i Blizanów w zakresie powierzenia Gminie i Miastu Stawiszyn prowadzenia zadania publicznego 

z zakresu ochrony zdrowia 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Stawiszyn, Gminą Mycielin                
i Blizanów w przedmiocie powierzenia Gminie i Miastu Stawiszyn prowadzenia wspólnego zadania 
publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń podstacji Zespołu 
Ratownictwa Medycznego nr P01038". 

§ 2.  

Na realizację zadania wymienionego w §1 Gmina Żelazków przekaże Gminie i Miastu Stawiszyn dotacje 
celową w wysokości 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) 

§ 3.  

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji i zasad rozliczenia środków określone zostaną                      
w porozumieniu zawartym pomiędzy Gmina Żelazków, Mycielin i Blizanów a Gminą i Miastem Stawiszyn. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 



Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXXVII/283/2022

Rady Gminy Żelazków

z dnia 29.03.2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Stawiszyn, Gminą Mycielin
i Blizanów w zakresie powierzenia Gminie i Miastu Stawiszyn prowadzenia zadania publicznego

z zakresu ochrony zdrowia

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), gmina
wykonuje zadania z zakresu ochrony zdrowia.

W myśl art. 18 ust. 12 cytowanej ustawy podejmowanie uchwały w sprawach współdziałania z innymi
gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.

Powierzenia Gminie i Miastu Stawiszyn prowadzenia wspólnego zadania publicznego z zakresu ochrony
zdrowia pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego nr P01038"
pozwoli na szybkie wykonanie zadania w zakresie remontu pomieszczeń i usprawnienie działania Zespołu
Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Stawiszynie.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji i zasady rozliczenia zostaną określone w porozumieniu
zawartym pomiędzy Gmina Żelazków, Mycielin i Blizanów a Gminą i Miastem Stawiszyn.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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